
 

 االستشراق ترجمة ُ القرآن إلى الالتينية انطالقٌة لحركة
 

   

                                          

 عباس أرحيلة

  

 تمهيد:

  
االستشراق رؤية غربية لعالم الشرق، رؤية شكَّللهها 

 التاريخ بخلفيات الصدام بين الشرق والغرب.منطق 

حصيلة تلك الرؤية أعطت ركاما في مجال المعرفة، 
ومن خالل ذلك الركام وما قدمه من تصورات وتحلكيالت 
دْت عالقكة الشكرق بكالغرب. وقكد ات ك   ومقارنات؛ تحدل
من خالل الدراسات التي تناولت ظكارر  االستشكراق، 

وتاريخكاً وح كارً ؛ ككان  أن معرفة الشرق؛ لغًة وعقيد ً 
من أردافها تسهيُل مأمورية المّد اإلمبريكالي؛ لتكدنين 
العالم الشرقي واستغالل طاقاته وموارده، وإطفاء نور 

 هللا في أرض هللا ابتداًء من المسلمين أنفسهم.

ولمككا كككان عككالم اإلسككالم ُيشككَّّل بككير  الصككرا  بككين 
رر  الشرق والغرب؛ كان ال بكد مكن التعكرل علكظ ال كا

اإلسالمية، خاصة وأن عالم اإلسالم أزاح سلطان روما، 
وظل ُيهدد أوربا المسيحية حتظ نهاية القرن السكادس 

 م(.1571عشر )

ولما كان الكن  القرننكي ركو نكورر اإلسكالم، وأنكه 
تككولّظ تحديككد اإلسككالم باليهوديككة والمسككيحية، بعككد أن 
مَّّككن للَّينونككة اإلسككالمية فككي ا رض؛ كككان البككد مككن 

قول علظ رذا الن  حتظ يتمَّن الغرب من التعرل الو
 علظ حقيقة اإلسالم، وحقيقة ال ارر  اإلسالمية.

  

أوال: صور  العالم اإلسالمي فكي الغكرب 
 رك(: 5م ) ق 11خالل ق

  
كانت مرحلة القرن الحادي عشر الميالدي بالنسبة  

للعككالم الغربككي، مرحلككة توسكك، وتن ككيم، تشككهد بدايككة 
سياسكية واالقتصكادية والدينيكة تشَّل الميسسكات ال

واالنتماعية، وظهر فيها قاد  كبكار بكارزون، كمكا عكا  
 فيها مع م البابوات اإلصالحيين.

وخالل رذا القرن كثرْت رحالت الحج التَّفيريكة مكن  
خت الَّنيسة االعتقاد بأن  غرب أوربا إلظ القدس، ورسل
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رحالت الحج ري طريق الخكال،، إال أن ركذه الكرحالت 
ت بسبب الغزو السلجوقي الذي وضك، القكدس اضطرب

م(، بعكد 1071ركك  463تحت سياد  ا تراك في سكنة )
(. ولككم تَّككن صككور  1أن كانككت تحككت الحَّككم الفككاطمي)

العالم اإلسالمي واضحة في الذرنية ا وربية قبل رذا 
القرن. وقد ساعد علظ تقريب رذه الصكور  خكالل ركذا 

 القرن عوامل أرمها:

  
اإلسككككالمي أضككككحظ رككككو العككككدو أن العككككالم  – 1

الرئيسي؛ الذي ُيهدد العالم المسيحي الغربي، م، أن 
العلم أن العكالم اإلسكالمي ككان ُيعكاني مكن التشكرذم 

 وال عف السياسي.

  
حصككول مككا سككماه )مَّسككيم رودنسككون( بككك   – 2

الوحكككد  اإلديولونيكككة  التكككي تَّوّنكككت فكككي العكككالم 
رؤيكة  المسيحي الالتيني. وقكد أدت ركذه الوحكد  إلكظ

أوض  لمعالم العدو، كما أدّت إلكظ ت كافر الجهكود نحكو 
الحروب الصليبية. فقد اعتنق النورمنديون والهنغكاريون 
وبعض السالفيين الديانة المسيحية، وتوقفت الحكروب 
المحلية داخل أوربا التي بدأت تتحكرك ننبكاً إلكظ ننكب 

 (.2م، اإلسبان للسيطر  علظ ملوك الطوائف )

  
 نبهات ثالث علظ العالم اإلسالمي:انفتاح  – 3

  
 م.1060صقيلية يستعيدرا النرمنديون سنة  *

  
 م.1086طليطلة يدخلها ألفونسو السادس سنة  *

  
االسككتيالء علككظ القككدس مككن قبككل الصككليبيين عككام *
 م.1099

  

ثانيكككككا: الحمكككككالت الصكككككليبية وبدايكككككة 
 – 1096رككككك    690 – 489االستشككككراق )

 م(:1291

  
الصككليبية نقطككة تحككول حاسككم فككي  كانككت الحككروب

الصدام بين الشرق والغرب، وقد حرككت ركذه الحكروب 
تاريخ الغرب ا وربي، وطبعت وندان اإلنسان ا وربكي 

 حتظ القرن الثامن عشر.
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ثككم إن تلككك الحمككالت الصككليبية ضككدا علككظ العككالم 
اإلسكككالمي، لكككم تسكككتط، أن تُخفكككي وراء م اررركككا 

فياتهكككا االقتصكككادية، الدينيكككة، نزعاتهكككا القوميكككة، وخل
 وعداءهرا السافر لإلسالم.

وبعد حوالي نصف قرن من بداية الحكروب الصكليبية 
التككي دامككت حككوالي قككرنين، أدرك دراقنككة الالرككوت 
النصكككراني أن المسكككلمين ُيشكككَّلون تهديكككدا للعكككالم 
المسككيحي، وأن الصكككرا  العسككَّري مككك، اإلسكككالم ال 
ت يَّفي وحده إلسقاطه وطمس معالمه، مكن رنكا دعك

ال ككرور  إلككظ معرفككة مرتَّككزات اإلسككالم ومنطلقاتككه 
لهككدمها وتشككويهها. ورَّككذا بككدأ اللجككوء إلككظ اسككتعمال 
سالح الفَّر والثقافة لتشكويه صكور اإلسكالم، وركذا مكا 
اشككتّد مفعولككه فككي العككالم اإلسككالمي المعاصككر ورككو 

 يسير في ركاب الحداثة.

وتككواريخ الَّنيسككة المسككيحية تيكككد أنككه تككّم إعككداد 
سكككة والرربكككان، ابتكككداًء مكككن القكككرن العاشكككر القساو

 الميالدي لمحاربة المسلمين بَّل الوسائل.

وال ينبغي أن ننسكظ أن المستشكرقين ا وائكل، قكد 
تربككوا فككي ا ديككر ، وأن الحككروب الصككليبية كانككت مككن 
العوامككل ا ساسككية التككي ونهككت ا ن ككار إلككظ عككالم 

 الشرق لدراسته والتعرل علظ حقيقته.

وم أن المستشككرقين ا وائككل، قككد وقككد ات كك  اليكك
اعتبروا نهودرم الفَّرية نوعاً من الجهاد فكي محاربكة 
اإلسككالم، ورسككمْت نهككوُدرم صككور  فيهككا كثيككر مككن 
التشويه؛ وري صور  تدّل علظ نهل ف يك، باإلسكالم، 
وخطورتُها تتمثل فيما تركته من ترسبات فكي الذرنيكة 

 (.3ا وربية حتظ اليوم)

 Rudiاني ) رودي باريككت يقككول المستشككرق ا لمكك
Paret  1900 – 1973  إن الهدل الرئيسي من نهكود :)

المستشرقين في بداية االستشراق في القرن الثاني 
عشككر، وفككي القككرون التاليككة لككه؛ رككو التبشككير. وعككرلل 
التبشكككير بقولكككه: إقنكككا  المسكككلمين بلغكككتهم بكككبطالن 

 (.4اإلسالم، وانتذابهم إلظ الدين المسيحي)

م ككان العلمكاء النصكاري فكي 1130مكن عكام  وبهْدءاًًً
أوربا يعملون ناردين علظ ترنمة الَّتب العربيكة فكي 
الفلسفة والعلكوم، بعكد اقتنكاعهم بكأن العكرب يملَّكون 

 مفاتي  قدر ع يم من تراث العالم الَّالسيَّي.

وكانكككت ا ديكككر  مكككن أركككم المراككككز التكككي اعتنكككت 
أنكه  بالدراسات الَّالسيَّية القديمة. ويَّفكي أن نعكرل

ُوند في كل دْير مكن أديكر  أوربكا نكوا  لمَّتبكة، ومَّكان 
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لنسككخ المخطوطككات، ُمككزولد بككا دوات الالزمككة للعنايككة 
 (.5باآلداب والعلوم وا بحاث )

وفي محاوالت التعرل علكظ اإلسكالم، خكالل القكرن 
الثككاني عشككر، وتحككت رعايككة الَّنيسككة، قككام بطككرس 

ر كلكوني م( رئيس رربان دي1156الموقر ) توفي سنة 
 (Cluny بتشَّيل نماعة من المترنمين فكي إسكبانيا )

يشتغلون بصور  نماعية للحصول علظ معرفة دقيقكة 
بالدين اإلسالمي. وبتونيه مكن بطكرس ركذا تّمكت أول 
ترنمة لمعاني القرنن إلكظ اللغكة الالتينيكة علكظ أرض 

م، وفي مرحلة ت اءل فيها 1143رك   532إسبانيا عام 
المغرب وا ندلس، وبدأ الموحدون  شأن المرابطين في

 يحلون محلهم.

  

 ثالثا: ترنمة معاني القرنن إلظ الالتينية:

  

 لماذا القرنن؟

 نككه سككر قككو  المسككلمين، بككه خرنككوا إلككظ الككدنيا 
بَّتاب، وكان لهم فيها ِذْكر. وبه كانت لهكم مَّانكة تحكت 
الشككمس، باسككتلهامه، وبمككوازا  مكك، السككنة النبويككة؛ 

لح ككاري، وأسككهموا فككي تحريككك أسسككوا ونككودرم ا
عجلة التكاريخ، وأنشكأوا ثقافكة شكامخة، وبهنهكْوا ح كار  

 إنسانية.

 لماذا القرنن؟

 نككه وضكك، نقطككة الختككام للتجربككة البشككرية علككظ 
ا رض، ووض، الَّلمة السواء في تاريخ وحكي السكماء 

 إلظ بني ندم.

 نه حاج أرل الَّتاب من اليهكود والنصكاري، وصكح  
هم، ورمكظ القكرنن الَّتكب التكي بكين عقائدرم وسكلوك

أيديهم بالتحريف، قال عز ونل:) وقْد ككان فريكقم مكنهم 
يهْسمعون كالمه هللا ثم ُيحّرِفونه من بعد ما عقلكوه وركم 

[، وقال:) من الذين رادوا ُيحّرِفون 75يعلمون( ] البقر :
[ وكشكككف عكككن 46الَّهلِكككمه عكككن مواضكككعه( ] النسكككاء: 

أوضكك  عالقككة اإلسككالم  نككرائمهم فككي التككاريخ، وبككذلك
باليهودية والمسيحية، وحّدد معالمهها، ودعا المسلمين 

 إلظ مجادلتهم بالتي ري أحسن.

فككالقرنن ت ككمن أكثككر مككن تسككعين نيككة تتعلككق بنككو  
عيسككظ عليككه السككالم ورسككالته، لَّنككه أنَّككر التثليكك ، 
كككد اإللكككه، والطبيعكككة اإللهيكككة للمسكككي . ومكككاذا  وتجسُّ

ن يقكول عكن ديكن ُينَّكر يستطي، المسكيحي ا وربكي أ
ألورية المسي ، كما ُينَّكر واقعكة صهكْلبه، ويعتكرل فكي 
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الوقت ذاته بوالدته من عذراء، وين ر إليه باعتبكاره نبيّكاً 
 (.6ُمرسال من هللا عز ونل؟!)

إذا كان رذا القرنن رو ّمن ُيحّدِد مجاالت الن كر إلكظ 
ا لورية والَّون والحيا  واالنتما  البشري فكي عكالم 

سالم؛ فال عجب أن يَّون ذلكك القكرنن محكه ارتمكام اإل
(، وأن تَّككون ترنمتككه أول Clunyرئككيس ديككر كلككوني) 

مشرو  في مجال الترنمة من العربية إلكظ الالتينيكة، 
بل وأن ي ل الن  القرنني محه أن كار المستشكرقين 
وا بمصكدره  يترنمونه إلظ لغات الدنيا كلهكا دون أن ُيِقكرُّ

ا بهديه! ) وكأن ركذه المحكوالت اإللهي، ودون أن يهتدو
كلها ال ُيراد مكن ورائهكا التقكرب مكن مكنهج هللا، وإنمكا ) 
ُه ولكو  ُيريُدون أْن ُيطفئِوا نوره لّلّاِ بأفوارهم وهللُا ُمتِمٌّ نوره

 [.  8كرهه الَّافرون( ] الصف، اآلية 

  

رابعكككا: ديكككر كلكككوني ورئيسكككه بطكككرس 
 المبجل:

  
ا ديككر  التككي ( مككن أرككم Cluny( ديككر كلككوني) 1)

انطلقككت منهككا محككاوالت اإلصككالح الككديني فككي أوربككا، 
رك في فرنسا. ومثل دورا 298م 910تأسس منذ سنة 

أساسيا فكي التحكريض علكظ الحكروب الصكليبية، كمكا 
مثل دورا فعكاال فكي مواصكلة الحكروب ضكد المسكلمين 

 Gregoireفي إسبانيا، فقد سار البابا كريَّوار الساب، )
رككك[ علككظ تونيهككات  478 – 466م 1085 – 1073( ] 7

ذلكككك الكككدير، فكككدعا لتشكككَّيل نكككي  يكككنهض بأعبكككاء 
المسككيولية فككي شككبه نزيككر  إيبيريككا؛ وبككذلك تمَّلككن 

رك من االسكتيالء  478م 1085الفونسو السادس سنة 
علككظ طليطلككة، غيككر أن فتوحككات المككرابطين بككالمغرب 
الَّبير وبالد ا ندلس، أفزعت ألفونسو السكادس الكذي 

ركك، فكراح  479م 1086في معركة الزالقة سكنة اندحر 
 الفونسو يناشد أوربا المساعدات العسَّرية.

والحظ صاحب )مارية الحروب الصليبية( أن ا ديكر  
الَّلونية كانت ركي ا كثكر نشكاطا فكي مجكال تسكهيل 

 (.7الحرب ضد المسلمين في ا ندلس)

وقد أصب  عدد ا دير  تحَّم حَّم دير كلوني، خكالل 
دير. وخطور  دير كلوني تتمثكل فكي  2000م، 13القرن 

اتصاله المباشر بالبابا، وقيامه بإصالح الجهاز الَّهنهسكي 
البابوي مكن المهفاسكد، وإيصكال عكدد مكن رربانكه إلكظ 

 سّد  البابوية.
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 Petrus( وبطكككككرس المبجكككككل أو المكككككوقر )2) 
Venerabilis = Pierre Le Vénérable ( )1092 – 

، ورككو فككي الثالثككين مككن م1122م(. وفككي سككنة 1156
(، فعقد abbé de Clunyعمره، صار رئيسا لدير كلوني )

اتصاالت سياسية بأمراء فرنسا وإسبانيا، وسعظ إلكظ 
حسكب  –تسلي  الَّنيسكة فَّريكا لموانهكة الهرطقكات 

التي تتمثكل فكي اليهوديكة واإلسكالم، وكانكت  –تصوره 
غايته تزويد المسيحيين بحجج سليمة لتثبيكت إيمكانهم 

 وفا عليهم من )ال الل!(.خ

 -وفي رحلته الثانية،  ديكر  رربانيتكه فكي إسكبانيا 
وفككي سككياق ارتمامككه بككأحوال  -م 1141نهايككة سككنة 

المسككككتعربين الَّاثوليككككك ) أي المسككككيحيين الككككذين 
يعيشون تحت حَّم المسلمين في إسبانيا(؛ وانشغال 
المرحلة باالرتمام الفَّري باإلرث العلمكي اإلسكالمي؛ 

نتباره ما رنه في مدرسة المترنمين مكن العربيكة أثار ا
إلككظ الالتينيككة فككي طليلككة ) مدرسككة أنشككأرا ريمونككدو 

(Raimundo وما عرفكه عكن اإلسكالم؛ ،)أسقف طليلة )
مّما دفعه إلظ تشكَّيل نماعكة مكن الترانمكة لمعرفكة 

 مجموعة من النصو، العربية.

ورَّككذا أخككرج رككذا الفريككق مككن الترانمككة مجموعككة 
عرفت باسكم مجموعكة كولنيكاك، وتحتكوي  خاصة بهم،

علظ ميلف لبطرس المبجل نفسه. ولعكل أخطكر عمكل 
أنجز من طرل رذا الفريكق ركو ترنمكة معكاني القكرنن 
إلظ الالتينية. واستغرب د. عبد الرحمن بدوي كيف ظن 
بطككرس أن يسككتطي، أن يخككدم المسككيحية بواسككطة 

 (.8)ترنمة القرنن إلظ الالتينية، ورم يعرفون العربية!

(،  ديكره R.W. Southernوقد اعتبر ريتشارد سوذرن )
كلوني مهعلهماً تنويريا في تاريخ العالقة بكين المسكيحية 
واإلسالم برعايته  ول ترنمة للقرنن إلظ الالتينية. وقد 
شكككَّّلْت ركككذه الترنمكككة فكككي ن كككره المهعلكككم البكككارز 
وا ساسككي فككي مجككال الدراسككات اإلسككالمية بأوربككا 

ل: قدمْت الترنمة القرننية للغكرب الركيكز  الغربية. يقو
ا ساسككية والمأمونككة للبككدء بدراسككات حقيقيككة حككول 
اإلسالم، بيد أن ظهوررا شَّّل أي اً حقبة التعقكل فكي 

 (.9رؤية اإلسالم! )

ويبدو أن مشرو  الترنمة لم يلق ترحيبا مكن نانكب 
الغربيككة الالرككوتيين المعاصككرين لككه؛ إذ كانككت العقليككة 

(، ومونكات مكن Hérésiesمشغولة بهرطقكات داخليكة )
التمّرد علظ الَّنيسكة الَّاثوليَّيكة، وفكي تلكك اللح كة 
عرفت الحملة الصليبية ا ولظ خسائر ضخمة، وفقكدت 
بعض المواق،؛ فسولغ بطرس عمله برؤية بعيد  المدي 
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 -كمكككا ككككان يكككزعم  -لصكككال  المسكككيحية. فاإلسكككالم  
ْت ا صكككل والمنبككك، لَّكككل  ررطقكككة مسكككيحية  شكككَّّل

الهرطقكككات التكككي كانكككت تغكككزو المسكككيحية ا وربيكككة 
 التقليدية ننذاك.

ولمَّافحككة اإلسككالم علككظ المككدي البعيككد دافكك، عككن 
مشككروعه بقولككه: فإذا لككم يَّككن بهككذا الطريككق إعككاد  
المسلمين إلظ المسيحية الصكحيحة، فكال أقكل مكن أن 
مه يستفيد العلماء المسيحيون من عملنا في مجكال دهْعك

كذج الكذين ُيمَّكن أن ت كيره ركذه  إيمان المسيحيين السُّ
 (.10الصغائُر عقيدتههم )

ره سككوذرن، حككين ونككد أن المككيلفين  والحككق مككا قككرل
الغربيين، كانوا يجهلون كل شيء عن اإلسكالم بوصكفه 
دينا غير المسيحية، فهم ال ُيميزون بين وثنية ا وربيكين 

 (.11الشماليين، وتوحيد اإلسالم )

ظ أي، فإن مخاول بطرس، لم تجد خالل العقود وعل
التالية ما ُيسوغها. واقتراُحه أن ُيكدرهس اإلسكالم لكدعم 
دلج لم تجد نذاناً صاغية! ونماله فكي  العقيد  اإلخو  السُّ
رداية المسلمين إلظ محاسن المسكيحية الَّاثوليَّيكة 
خابت أي ا. وإنماال أري أن رذا الموقف قد أسهم في 

ط -تعثر
ُ
 الحوار بين اإلسالم والمسيحية. -لق عليه ما أ

  

 خامسا: ترنمة القرنن إلظ الالتينية:

  
ذكككر نجيككب العقيقككي أنككه ورد فككي اآلثككار التشككيَّية 
بالسككالفية القديمككة قصككة نككزول القككديس كيككرليس 

رك، ونادل بعكض 236م 850بالمشرق العربي حوالي 
علماء المسلمين، وترنم بعض نيات قرننية إلكظ اللغكة 

 (.12لالتينية )ا

أما ترنمة معاني القرنن إلكظ الالتينيكة التكي كانكت 
بتونيه من بطكرس المبجكل، وبرعايكة منكه؛ فيبكدو أنكه 

 اشترك في إنجازرا كل من:  

سُقف طليلة )1)
ُ
 (Pedro Toledo( أ

 Robert de Retina = Robert( روبرت الروتيني )2)
of Ketton.ورو رارب إنجليزي ) 

 Hermann vonاشكككككي )( ررمكككككان الدلم3)
Dalmatien= Hermann de Dalmatie  وركو راركب ،)

 ألماني.

( أشركوا معهم عربيا مسكلما اسكمه محمد ، وال 4)
ُيعرل له لقب وال كنيكة وال أي اسكم نخكر، مهمتكه ركي 
مرانعة الترنمة علظ الن  ا صلي، أو أن يترنم مكن 

 العربية إلظ اإلسبانية الشعبية.
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رككيالء ا ربعككة سككَّرتيره ( وأشككركه بطككرس مكك، 5)
 Pierre deالخا،، وُيدعظ بطرس الكذي مكن بواتييكه )

Poitiers  لمرانعة الترنمة مرانعة التينيكة مكن حيك )
 (. 13اللغة الالتينية )

ككالت توطلككْت   مكك، المتككرنمين الككذين  ولككوحظ أن الصِّ
اْسككُتفيده مككن خككدماتهم وكككانوا مككن )المسككتعربين( أو 

ن من المسلمين ممن لديهم اليهود أو في بعض ا حيا
 (.14معرفة واسعة ومباِشر  بالعالم اإلسالمي  )

ونككككاء فككككي خطككككاب بطككككرس إلككككظ القككككديس 
)برنار(: قابلت )روبرت( وصديقه )ررمكان الدلماشكي( 
بالقرب من )اآلبرو( فكي إسكبانيا، وصكرفتهما مكن علكم 
الفلك إلكظ ترنمكة القكرنن إلكظ الالتينيكة، فأتمهكا عكام 

 رك .543م 1143

ذكككر فككي خطابككه رككذا أن )روبككرت( و )ررمككان( و
 (.15استعانا في رذه الترنمة باثنين من العرب)

( المتككرنم الوحيككد Kettonرككذا وقككد اعُتبككر كيتككون )
للقرنن إلظ الالتينيكة مكن خكالل كتكابْين أساسكْين فكي 

 الموضو :

 ترنمتان التينيتكان للقكرنن فكي العصكر الوسكيه،      -

 م1948 -  1947تاريخ النشر  
م 1955 ترنمككة كيتككون للقككرنن ، نشككر سككنة               -

(16.) 

ويالحكككظ أن مكككد  الترنمككككة اسكككتغرقت سككككنوات 
م، وأنها تّمت علكظ أرض إسكبانية ؛ 1143 – 1141ثالث:

إذ كانت من المسكالك التكي انتقكل مكن خاللهكا التكراث 
 اإلسالمي إلظ أوربا.

لغكة والغريب حقا أنه بعد إنجاز رذه الترنمة إلكظ ال
ْل إال بعكد  الالتينية، ُدفنت بين محفوظات الدير، ولم تُعره

 Théodoreأربعة قرون علظ يد الطاب، تيودور بيبالندر )
Biblander  الرككوتي مككن زيككورث( فككي ثالثككة أنككزاء :

( السوسككككرية وذلككككك سككككنة BALEبمدينككككة بككككال )
ركككك] وفكككي ركككذه السكككنة أتكككم الترنمكككة 939م 1543

وذكر د. عبد الرحمان بدوي أن الالتينية للعهد القديم![. 
رذا الطابِ، أْلحهقه بترنمكة القكرنن إلكظ الالتينيكة بعكض 
الرسككائل المتعلقككة بككالنبّي ] صككلظ هللا عليككه وسككلم[ 
والقرنن واإلسالم، وطبعه في بكازل )سويسكر ( سكنة 

م، وصككدرت طبعككة ثانيككة فككي بككازل أي ككا سككنة 1543
( ونسكككليوس Erpinusم. وقكككد بكككيّن أربنيكككوس )1555

(Nisseliuss أمثلة لما في رذه الترنمة الالتينيكة مكن )
 غموض وخطا.
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إلكظ  8وتق، ترنمة القرنن فكي الجكزء ا ول مكن ،
، وقككد اسككتعان ببليانككدر بمخطككوطين لهككذه 188صككفحة 

الترنمة، لَّنه لم ُيشر إلظ مَّانهما. ثم إنه يكزعم فكي 
صفحة العنوان أنه  ران، الترنمة الالتينية علظ الن  

للقكرنن وزولده الهكوام  بالتعليقكات ؛ لَّكن ال  )العربي(
يبدو أثر ُيذكر لهذه المرانعة، كما ُيشكُّ في مدي علمه 
باللغة العربيكة، بحيك  ال نكري أثكراً لعلمكه بالعربيكة، إال 

 في حوا  قليلة في الهام .

نجزت تحت رعاية بطكرس 
ُ
وعلظ الرغم أن الترنمة أ

أن ُيجِهكد  -وي كمكا يقكول د. بكد –المبجل، فإنه لم يشأ 
ه فيقرأرا حتظ يقدر علظ الرد علظ اإلسكالم، بكل  نفسه
ه ) بطرس الذي من بواتييه، والذي رانك،  كلف سَّرتيره
الترنمككة(  أن ي كك، النقككاط الرئيسككية لهككذا الككرد علككظ 
اإلسالم باعتباره قد ران، ترنمة القرنن. وقد ُحِفكظه لنكا 

تبكيلن المخطه الثاني مما وض، رذا السَّرتير،   ومنه ي
ًّهط للرد أن يَّون في أربعة كتب )أو مقكاالت(:  هًل أنه خه
ا ول يبحككك  فكككي حفكككظ اليهكككود والنصكككاري لَّتكككبهم 
المقدسككة، والثككاني يبحكك  فككي حيككا  النبككي محمككد ] 
صلظ هللا عليكه وسكلم[ والقكرنن للطعكن فيهمكا؛ فيمكا 
زعم، والثال  يتناول خلو حيا  انبي محمكد ] صكلظ هللا 

لمعجزات... والراب، يستمر في رذه عليه وسلٍم [ من ا
 المطاعن، وفيما يزعمه من أصولها المبتدعه!!

وفي ضوء رذه الخطة التي وضعها السكَّرتير، أللكف 
بطرس المبجل كتابا في الرد علظ اإلسالم، وكان ذلكك 

م، ونقككل منهككا بعككض الحجككج بحروفهككا. 1134حككوالي 
بكيِّن وبقي من أثر كتابه رذا مقالتان: ا ولظ حاول أن يُ 

فيها  أن ن  الَّتاب المقدس، بعهديه القديم والجديد، 
صحي  لم يتناوله أي تحريف، ردّاً علظ ما ُيقرره القكرنن 
من تحريكف اليهكود والنصكاري للتكورا  واإلنجيكل. وفكي 
المقالة الثانية يتحدث فيهكا عكن النبكو  فكي النصكرانية 

 وفي اإلسالم.

ن  القرنن إال ورو في راتْين المقالتْين ال يذكر من 
أربعة مواض، فقه، وال ُيشير إلظ حيكا  النبكي محمكد ] 

 (.17صلظ هللا عليه وسلم[ )

والحككظ د. بككدوي أن رككذه الترنمككة الالتينيككة رككي 
( منهككا Paraphrase أقككرب إلككظ التلخككي  الموسكك، ) 

إلظ الترنمة، فهكي ال تلتكزم بكالن  دقكًة وحرفيكًة، وال 
عربكي، وإنمكا ركي تلتزم بترتيب الجملكة فكي ا صكل ال

تستخل  المعنظ العام في أنزاء السور  الواحد ، ثم 
 (.18تعبر عن رذا بترتيب من عند المترنم  )
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وركي علكظ  –والغريب حقا أن تُصب  تلكك الترنمكة 
ري النسخة المعتمد  في  –تلك الصور  من التشويه 

الترنمات إلظ عدد من اللغات ا وربية إلظ نهاية القرن 
 (.19الساب، عشر)

ال شك أن أردال رذه الترنمة لكم تَّكن موضكوعية، 
ولم تَّن خلفياتها تدعو إلظ النزارة فكي تقكديم صكور  
قريبة من اإلسكالم. وقكد لكوحظ أن أفكدح خطكإ ارتَّبتكه 
رككذه الترنمككة، رككو أنهككا سككعت إلككظ تغييككر المعنككظ 
ا صلي لُيالئمه المفاريم الالتينية. كما أن تلك الترنمكة 

م(] 1973كاملة كما يقكول بالشكير )تكك لم تَّن أمينة أو 
ترنم القرنن أواسه القكرن العشكرين[. ورَّكذا صكدرت 
ّرِفككًة أصككوله معانيهككا  الترنمككة محشككو  با خطككاء، ُمحه

 العربية.

بعد أربعكة قكرون، انتقلكت تلكك الترنمكة إلكظ اللغكة 
اإليطاليككككة، وتّمككككت الترنمككككة بواسككككطة أربفككككامنس 

(Arrivabens وفككككي عككككام ،)ويجر م نقككككل شكككك1616
(Scheigger رككذه النسككخة إلككظ ا لمانيككة، وظهككرت )

م ببككاريس بقلككم ريككس 1648الترنمكة الفرنسككية سككنة 
(Ryes واإلنجليزيكككة بلنكككدن سكككنة ،)بقلكككم روس  1649
(Alssandro Ross ولما دخلت الحرول الشرقية إلكظ ،)

ككره فيهككا ) ( أول Akssandro di Paganiniإيطاليككا، نهشه
 م(. 1530بي ) البندقية طبعة من القرنن للن  العر

وأول طبعة للقرنن في نصه العربي ري تلكك التكي 
تمت فكي البندقيكة، وُي كن أن تكاريخ طبعهكا ركو سكنة 

حرقت  )1530
ُ
 (.20م،  لَّن نمي، النسخ التي طُبعت أ

وظلت الترنمات مشفوعة بالمقكدمات والحواشكي  
والتذييالت، محشوّ  با خطاء والتحريفات. وعادت أوربكا 

عزلتها الذاتية تتشدد في تطبيق تعاليم الَّنيسة، إلظ 
 وتحلم باستعاد  مجد روما.

وقد استعادت مجد روما، وسكحبت بسكاط الح كار  
من تحت أقدام المسكلمين، ولكم يعكد اإلسكالم ُمخيفكا، 
كما كان العهكد فكي العصكور الوسكطظ. وظلكت عالقكة 
الشرق بالغرب حتظ اليوم، تتحَّم فيهكا ترسكبات ركذه 

وعكادت ركذه الترسككبات اليكوم إلكظ السككط   المرحلكة.
بشَّل يستفز مشاعر المسلمين، ويعمل علظ إذاللهم 

 والسخرية منهم، بصور  لم ُيسبق إليها.

  

] مالح ككة: نشككرت رككذه المقالككة أول مككر  
نكوفمبر  18، 278بمجلة الدراسات واإلعالم، رقم 

 م، إضافات يسير [. – 47 – 42، ،1994
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 فهارس:

  
لحروب الصليبية: د. قاسكم عبكده )عكالم مارية ا (1)

 26 – 25(، ،149 –المعرفة 

تككراث اإلسككالم )القسككم ا ول( تصككنيف: شككاخت وبككوزورث ،  (2)
ترنمككة د. محمككد زريككر السككمهوري، تعليككق وتحقيككق: د. شككاكر 

                                                31 - 30[، ، 8 -مصطفظ، مرانعة: د. فياد زكريا ) عالم المعرفة 

 تن ر : الصور  التقليدية لإلسالم عند ا وربيين في:  (3)

)أ( كتككاب:  صككور  اإلسككالم فككي أوربككا فككي العصككور 
(، نشكر R.W. Southernالوسطظ ، رتشارد سكوذرن )

كتككاب  –، ترنمككة وتقككديم: رضككوان السككيد  1936سككنة 
] بيكروت، معهكد اإلنمكاء العربكي،  1ط  - 7الفَّر العربي 

1984] . 

)ب( ف ككككل اإلسككككالم علككككظ الح ككككار  الغربيككككة: 
، نقلكه إلكظ العربيكة 1972( M. Wattمونتجومري وات )

] بيكككروت، دار الشكككروق،  2ط –حسكككين أحمكككد أمكككين 
1976 .] 

)ج( اإلسكككالم فكككي القكككرون الوسكككطظ: دومينيكككك 
] دار  1ط –( ترنمكة علكي مقلكد D. Sourdelسورديل )

 [. 1983التنوير للطباعة والنشر، 

الدراسككات العربيككة واإلسككالمية فككي الجامعككات  (4)
(، ترنمة د. مصطفظ R. Paretا لمانية: رودي باريت )

 4[، ، 1967]القارر ، دار الَّتاب العربي،  1ط –مارر 
– 11 

نشكككأ  الجامعكككات فكككي العصكككور الوسكككطظ: د.  (5)
] بيكككروت، دار النه كككة العربيكككة، 1ط –نوزيكككف نسكككيم 

 88م[، ،1981

في العصور الوسطظ: سكوذرن،  صور  اإلسالم  (6)
،40 

 43مارية الحروب الصليبية، ،  (7)

 – 38 – 37 1تكككراث اإلسكككالم، مرنككك، مكككذكور: (8)
وين ر: موسوعة المستشرقين: د. عبد الرحمن بكدوي 

 68[، ،1989] بيروت، دار العلم للماليين،  2ط –

صور  اإلسالم في أوربا في العصور الوسكطظ:   (9)
 80سوذرن، ،

 81المرن، السابق، ،                    (10)

 50نفسه، ،                    (11)

 1032 3المستشرقون: نجيب العقيقي:                    (12)

موسككوعة المستشككرقون، مصككدر مككذكور،                     (13)
،68  
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 36تراث اإلسالم، القسم ا ول، ،                    (14)

 – 124 1تشكككرقون: نجيكككب العقيقكككي:المس       (15)
وتن كككر: مكككاد  )قكككرنن( فكككي الموسكككوعة العربيكككة. 
والدراسككككات العربيككككة واإلسككككالمية فككككي الجامعككككات 

   9ا لمانية، ،

تعتمد الدراسات في رذا الموضو  علكظ                     (16)
 :رذْين الَّتابْين

  (1) M.Th. dAlverny:Deux traductions latines 
du Coran au Moyen Age ; Archives d'histoire 
doctrinale et littéraire du Moyen Age XXII – 

XXIII (1947 -8). 

(2) And J. Kritzeck: Peter the Venerable and 
Islam (Prinston. 1964  )–  وين ككككر: موسككككوعة

المستشرقين: د. عبكد الكرحمن بكدوي، مصكدر مكذكور، 
عصكور الوسكطظ: وصور  اإلسالم في ال – 69 – 68،

 39وتراث اإلسالم، القسم ا ول، ، – 80سوذرن، ،

موسككوعة المستشككرقين: د. عبككد الككرحمن        (17)
 48وتن ر ترنمة تيودور ببلياندر، ، – 69بدوي، ،

 308 - 307نفسه، ،                    (18)

 69نفسه، ،                    (19)

 302نفسه، ،                    (20)
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